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I.

Εισαγωγή

Το yMIND είναι ένα συμμετοχικό καινοτόμο πρόγραμμα που προωθεί την καλύτερη κοινωνική ένταξη των
παιδιών και των νέων ανθρώπων που είναι είτε νεοαφιχθέντες μετανάστες είτε Ρομά μέσα από μια
ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην διαφορετικότητα στην βάση μιας κοινοτικής προσέγγισης που
συμπεριλαμβάνει τόσο τυπικά όσο και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Το μοντέλο καλής πρακτικής ΙΙ που παρουσιάζεται σε αυτό το μέρος της σύνοψης βασίζεται σε
ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές για κοινότητες σε μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και
μεθόδους με κοινότητες μεταναστών ή εθνικών μειονοτήτων. Με έναν ευρύ ορισμό αυτά περιλαμβάνουν:
υπάρχοντα ιατροκοινωνικά κέντρα, εκπαιδευτικά κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης, κατάρτιση στις
γονεϊκές δεξιότητες και υποστήριξη σε γονείς, αποτελεσματικές συμμετοχικές μέθοδοι που κινητοποιούν το
δυναμικό της κοινότητας όπως εκπαίδευση ομότιμων, κοινωνική δραστηριότητα με νέους από την
κοινότητα και ως συνέπεια ενδυναμώνουν τους νέους μιας μειονότητας για να συμμετάσχουν στα κοινά.
Το μοντέλο που προτείνεται για προσαρμογή, πιλοτική εφαρμογή και αναβάθμιση σε μη- παραδοσιακά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι αυτό του Διαμορφωτή της Κοινής Γνώμης (Popular Opinion Leader- POL).
Το μοντέλο αυτό έχει αποδείξει την αποτελεσματική συμβολή του στην αλλαγή τάσεων συμπεριφοράς σε
κλειστές κοινότητες, όπως είναι η μειονότητα των Ρομά.

II.

Παρουσίαση του μοντέλου καλής πρακτικής

To POL είναι ένα μοντέλο που αναγνωρίζει και εκπαιδεύει εκ φύσεως δημοφιλείς και αγαπητούς
ανθρώπους σε μια κοινότητα για να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των κοινωνικών τους δικτύων ώστε να
επιτύχουν αλλαγή συμπεριφοράς με αποτελεσματικό και διαρκή τρόπο. Το POL βασίζεται στην θεωρία της
«κοινωνικής διάχυσης» που υποστηρίζει πως νέες τάσεις συμπεριφοράς μπορούν να δημιουργηθούν όταν
ένας σημαντικός αριθμός δημοφιλών ατόμων η γνώμη των οποίων έχει βάρος στους άλλους φαίνονται
ενεργητικά να ενστερνίζονται μια νέα αξία. Οι
διαμορφωτές της κοινής γνώμης είναι
άνθρωποι των οποίων η γνώμη και οι απόψεις
οδηγούν τις απόψεις των άλλων. Αποτελούν
περίπου το 10-15% κάθε πληθυσμού.
Τα μηνύματα φτάνουν στα μέλη μιας
κοινότητας από άτομα που γνωρίζουν
προσωπικά και συμπαθούν, από τους φίλους
τους που γίνονται πρότυπα συμπεριφοράς και
φορείς αλλαγής.
Σχήμα 1: Παρέμβαση POL βασισμένη στη κοινότητα
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1. Υπόβαθρο και τεκμηρίωση του μοντέλου καλής πρακτικής
Η μέθοδος POL αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Παρεμβάσεις για το AIDS (CAIR), Ιατρικό Κολέγιο
του Wisconsin στο Milwaukee, Wisconsin, ΗΠΑ. Αρχικά, η POL αναπτύχθηκε ως μια βασισμένη στην
κοινότητα μέθοδος παρέμβασης για την πρόληψη του AIDS. H POL βασίζεται σε μία προχωρημένη και
αποδεδειγμένη επιστημονικά μορφή μάθησης από ομότιμους μεταξύ νέων ομοφυλόφιλων ανδρών.
Η πρώτη αξιολόγηση της παρέμβασης POL έγινε στις ΗΠΑ από άντρες που επισκέφτηκαν γκέι μπαρ το 1989.
Το CAIR αναφέρει ότι υπήρξε 30% μείωση του ποσοστού των ανδρών που είχαν μη ασφαλή ερωτική επαφή
και 35% αύξηση στη χρήση του προφυλακτικού. Τα ίδια αποτελέσματα βρέθηκαν σε ένα σύνολο εφτά
πόλεων των ΗΠΑ όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
Το πρόγραμμα POL προσαρμόστηκε στη συνέχεια για να χρησιμοποιηθεί με γυναίκες που ζουν σε
διαμερίσματα σε φτωχές γειτονιές σε 18 πόλεις των ΗΠΑ. Πριν την παρέμβαση και ένα χρόνο μετά την
ολοκλήρωσή της, όλες οι γυναίκες που ζούσαν σε όλα τα διαμερίσματα ερευνήθηκαν σχετικά με την
σεξουαλική τους συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μειώθηκε η πιθανότητα να έχουν μη
ασφαλή ερωτική επαφή και αυξήθηκε η πιθανότητα χρήσης προφυλακτικών- η χρήση των προφυλακτικών
αυξήθηκε κατά 50%. Βελτίωσαν επίσης την γνώση τους για το HIV, αυξήθηκε η αίσθηση του ρίσκου για το
AIDS, αυξήθηκε η διάρκεια χρήσης του προφυλακτικού καθώς και οι συζητήσεις σχετικά με την χρήση του
προφυλακτικού μεταξύ των γυναικών και των αντρών συντρόφων τους.
Από τότε που η POL μεταφέρθηκε στην HESED το 2004 στα πλαίσια του Παγκόσμιου Δικτύου για την
Πρόληψη του AIDS (GAIN), ο Βούλγαρος εταίρος έχει υλοποιήσει την μέθοδο σε δύο διαφορετικές
κοινότητες- νέους ομοφυλόφιλους άνδρες και Ρομά. Η POL έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην
Βουλγαρία τόσο όσον αφορά την πρόληψη του AIDS στην κοινότητα των ομοφυλόφιλωνi1 καθώς και στην
κοινότητα των Ρομά2.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «WEDworks: γυναίκες, εθνικές μειονότητες και ναρκωτικά»
(JUST/2011/DPIP/AG 3561), ο Βούλγαρος εταίρος χρησιμοποίησε την προσέγγιση για να διαδώσει το
μήνυμα της πρόληψης των ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους Ρομά. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ
ενθαρρυντικά και το 2016 η HESED άρχισε να εργάζεται για την προσαρμογή του μοντέλου POL για σκοπούς
ευαισθητοποίησης σχετικά με την οικογενειακή βία και την έμφυλη βία ανάμεσα στις πιο ευάλωτες ομάδες
στην κοινότητα των Ρομά- έγκυες γυναίκες και νέες μητέρες νηπίων.

1

Amirhanian YA, Kelly JA, Kabakchieva E., at all (2003): Evaluation of a Social Network HIV Prevention Intervention Program For
Young Men Who Have Sex With Men in Russia and Bulgaria, AIDS AIDS EDUC PREV 2003; 15: 205-221.
2
Kabakchieva E., Amirkhanian Y., Kelly J., at all (2002): High Levels of Sexual HIV?STD Risk Behaviour Among Roma Men in Bulgaria:
Patterns and Predictors of Risk in a representative Community Sample, International Journal of SDT&AIDS, 13, σελ. 184-191
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2. Προσαρμογή του μοντέλου καλής πρακτικής στα πλαίσια του yMIND
H προσαρμογή που γίνεται στο μοντέλο POL στα πλαίσια του yMIND απαιτεί την εισαγωγή τριών
καινούριων στοιχείων:
Θεματική Επέκταση. Για τους σκοπούς του προγράμματος yMIND, το μοντέλο POL θα προσαρμοστεί για να
χρησιμοποιηθεί στο θέμα της έμφυλης βίας με έμφαση στην αλλαγή των κανόνων και των συμπεριφορών
της κοινότητας απέναντι στην έμφυλη βία.
Η παρέμβαση POL στοχεύει να χρησιμοποιήσει τους φυσικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ συνομηλίκων
μέσα στην κοινότητα και να παρουσιάσει στους νέους ανθρώπους εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με
τους παραδοσιακούς ρόλους και κανόνες στις σχέσεις των δύο φύλων. Για να το καταφέρει αυτό,
χρησιμοποιεί μεθόδους που εμπνέονται από τις θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η δύναμη της κοινωνικής
διάχυσης και η δυναμικής της ομάδας μπορούν να αποτελέσουν οχήματα για να επιτευχθεί η επιθυμητή
αλλαγή στην συμπεριφορά. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται πολύ κατάλληλη για κλειστές και κοινωνικά
περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπου οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις δεν δείχνουν καλά
αποτελέσματα εξαιτίας της φυσικής αντίστασης των μελών μιας μειονότητας στην εξωτερική πίεση και τις
πολιτισμικές επιρροές από την πλειοψηφική ομάδα σε μία κοινωνία.
Εστίαση σε μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο: Η μέθοδος POL θα εισαχθεί στην κοινότητα των Ρομά με σκοπό
να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των νέων Ρομά- ανδρών και γυναικών σε σχέση με την
έμφυλη βία.
Η μεθοδολογία POL είναι σχεδιασμένη για νέους ανθρώπους από 16 έως 24 ετών. Καθώς η παρέμβαση
βασίζεται στην δυναμική της ομάδας και σε μαθησιακές τεχνικές που βασίζονται στις εμπειρίες, είναι
ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος οι ομάδες να είναι ομοιογενείς όσον
αφορά το θέμα και την ηλικία (15-18 και 19-24). To μεθοδολογικό πλαίσιο της παρέμβασης θα πρέπει να
προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και το φύλο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα.
Αξιολόγηση της παρέμβασης: η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης απαιτεί την μέτρηση
της γνώσης και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων απέναντι στην έμφυλη βία καθώς και των σημαδιών/
περιστατικών βίαιης συμπεριφοράς πριν και μετά την παρέμβαση. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης ένα
ποσοτικό ερωτηματολόγιο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του yMIND.
Καθώς έχει αρχικά αναπτυχθεί για να αλλάξει τις επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές σε μια κοινότητα,
η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την νέα
εφαρμογή της μεθόδου.
3. Θεωρητικό Πλαίσιο του θέματος
3.1. Η έμφυλη βία
Το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος Φύλο, που συμπεριλαμβάνει τους ρόλους των φύλων, τα
στερεότυπα και την ανισότητα έχει καθοριστεί αναλυτικά στην παράγραφο 5.2 (Φύλο) στον οδηγό
Ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον που
προετοιμάστηκε από την SPI Forschung gGmbH.
Για τους σκοπούς αυτής της σύνοψης θα ορίσουμε την έμφυλη βία ως έναν γενικό όρο για κάθε είδους
διάκριση ή επιβλαβή συμπεριφορά που κατευθύνεται ενάντια σε ένα άτομο με βάση το (πραγματικό ή
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υποτιθέμενο) φύλο τους ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους3. Θα εξετάσουμε την έμφυλη βία με όλες
τις πιθανές εκδηλώσεις της: φυσικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές, οικονομικές ή κοινωνικο-οικονομικές. Για
τους σκοπούς μιας παρέμβασης βασισμένης στην κοινότητα όπως η POL, η έμφυλη βία θα πρέπει να
θεωρηθεί στο πλαίσιο κανόνων, αξιών και πεποιθήσεων σε σχέση με το φύλο που υποστηρίζουν μια άνιση
κατανομή της δύναμης μεταξύ ανδρών και γυναικών στις κοινότητες των Ρομά όπου η έμφυλη βία είναι
ανεκτή και μερικές φορές ακόμα και αποδεκτή.
3.2. Ανθρωπολογικές μελέτες στην κοινότητα των Ρομά- κανόνες της κοινότητας και προσδοκίες για τον
ρόλο των φύλων
Η ανθρωπολογική ανάλυση των προϋποθέσεων της έμφυλης βίας στην κοινότητα των Ρομά εστιάζει στην
παραδοσιακή οικογένεια Ρομά, η οποία είναι ένα πιο εκτεταμένο δίκτυο από την πυρηνική οικογένεια- ένας
χώρος για στενούς συγγενείς που προσφέρει αυτοσυντήρηση και προστασία αλλά επίσης ένας χώρος
αυστηρού δημόσιου ελέγχου που περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία των γυναικών. Παραδοσιακά
στην κοινότητα των Ρομά οι γυναίκες έχουν κατώτερη θέση από τους άνδρες. Οι κοινωνικές προσδοκίες γι’
αυτόν τον ρόλο συχνά εμφανίζονται ως βία μέσα στην οικογένεια. Το εγχειρίδιο «Αντιμετωπίζοντας την βία
των ανδρών απέναντι στις γυναίκες Ρομά: προτάσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την παρέμβαση» 4
εξετάζει το θέμα με λεπτομέρειες. Οι συγγραφείς εξετάζουν την έμφυλη βία στην κοινότητα των Ρομά ως
μέρος της πατριαρχικής λειτουργίας της κοινότητας και των παραδοσιακών αξιών της κουλτούρας τους:






Υπακοή στην αντρική εξουσία: παρθενία πριν τον γάμο, αφοσίωση, μητρότητα και καταμερισμός
των υποχρεώσεων με βάση το φύλο. Συχνά τα νέα κορίτσια πρέπει να αφήσουν νωρίς το σχολείο και
να ξεκινήσουν την δική τους οικογένεια από πολύ νεαρή ηλικία. Έχοντας να ασχοληθούν με τα
παιδιά και τις οικιακές εργασίες εξαρτώνται απόλυτα από τους άντρες στην οικογένειά τους και δεν
έχουν τις βασικές δεξιότητες και την βασική εκπαίδευση ώστε να βγάζουν από μόνες τους τα προς το
ζειν.
Η ταυτότητα των γυναικών Ρομά- δεν είναι αυτόνομες, αντιπροσωπεύουν την τιμή των οικογενειών
τους. Κάθε απόφαση που παίρνει μια γυναίκα αντιπροσωπεύει και συμπεριλαμβάνει όλη της την
οικογένεια. Όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κοινότητα και να ακολουθούν
τις καθιερωμένες και άκαμπτες κοινωνικές προδιαγραφές που ισχύουν και για τα δύο φύλα.
Οι γυναίκες Ρομά θα πρέπει να εγγυηθούν την τιμή της οικογένειας ικανοποιώντας τις προσδοκίες
ολόκληρης της κοινότητας. Η «καλή γυναίκα» αναμένεται να είναι πιστή σύζυγος, καλή νοικοκυρά
και καλή μητέρα- να κάνει παιδιά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακυβεύεται η τιμή της οικογένειας,
είναι πολύ πιθανόν η γυναίκα να θεωρηθεί υπεύθυνη γι’ αυτό.

3

Ορισμός από http://reliefweb.int, πρόσβαση: 6 Απριλίου, 2017
Санглас Н. и Касалас М. (2012) “Борба с мъжкото насилие върху ромските жени: Препоръки за предотвратяване,
разкриване и намеса“, Surt. Fundació de dones. Fundació Privada, JUST/2010/DAP3/AG/1266;
4
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Η οικογένεια είναι ο θεσμός μέσω του οποίου οι πολιτισμικές αξίες διατηρούνται και μεταφέρονται
στις επόμενες γενιές, ιδίως μέσω του ρόλου της γυναίκας που είναι ο βασικός κηδεμόνας και
εκπαιδευτής των παιδιών5.

Η κατανόηση του ρόλου της γυναίκας είναι μια προϋπόθεση για την επιβολή περιορισμών στην
συμπεριφορά που μπορούν να θεωρηθούν βία- όχι μόνο από τον σύζυγο ή τον πατέρα αλλά και από μέλη
της ευρύτερης οικογένειας όπως ο πεθερός ή η πεθερά.

3.3 Άλλοι παράγοντες
Η έμφυλη βία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε κοινότητα αλλά ορισμένοι παράγοντες που έχουν σχέση
με το περιβάλλον φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της σε ορισμένες κοινότητες. Αυτοί
είναι δομικοί ή συμπεριφορικοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την οικογένεια όπως η φτώχεια, η
ανεργία, η χρήση ναρκωτικών και η εξάρτησή τους από αυτά, οι ψυχικές ασθένειες, το άγχος που
δημιουργείται από οικονομικές δυσκολίες ή από τον ρόλο του γονέα, η κακή κατάσταση υγείας, το χαμηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και η οικονομική εξάρτηση των γυναικών. Έχει αποδειχτεί η συσχέτιση μεταξύ της
ηλικίας των γυναικών/ μητέρων και της πιθανότητάς τους να γίνουν θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης
βίας- όσο νεότερη είναι η μητέρα, τόσο πιθανότερο είναι να γίνει θύμα 6. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται
με το κοινωνικό περιβάλλον είναι η φτώχεια, η κακή γειτονιά, η βία μέσα στην κοινότητα 7. Σωρευτικά, αυτοί
οι επιβαρυντικοί παράγοντες παρατηρούνται συχνά στις γειτονιές των Ρομά και δημιουργούν τις
προϋποθέσεις αυξημένου κίνδυνου βίας.

3.4 Βασικές αρχές στον σχεδιασμό παρεμβάσεων στις κοινότητες Ρομά
Πολιτισμικές δεξιότητες. Κατανόηση των υπαρχουσών πολιτισμικών διαφορών χωρίς να γίνεται κριτική στις
πρακτικές μέσα στην κοινότητα- ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κατανόησης, της αναγνώρισης, του
σεβασμού και της αποτελεσματικής εργασίας με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 8.
Ενσωμάτωση της γνώσης σχετικά με τους πολιτισμικούς κανόνες και τις δυναμικές μέσα στην παρέμβαση.
Επειδή οι κοινότητες των Ρομά είναι συνήθως κλειστές και οι σχέσεις είναι πατριαρχικές, η κοινωνική ζωή
καθορίζεται ακόμα από άγραφους κανόνες. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο για την επιτυχία της παρέμβασης να
κερδίσετε την υποστήριξη των προσώπων κλειδιά στην κοινότητα- τοπικοί αρχηγοί, βασικοί
πληροφοριοδότες και να δουλέψετε μαζί τους. Κρίσιμο στον σχεδιασμό της παρέμβασης είναι να
5

ο.π.
Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children (2006), UNICEF, Στο διαδίκτυο:
https://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf, πρόσβαση: 5 Οκτωβρίου, 2016
7
Herrenkohl, TI, Hawkins, JD, Chung, IJ, Hill, KG, and Battin-Pearson, S. (2001). School and community risk factors and
interventions. In Child Delinquents: Development, Intervention, and Service Needs, επιμ. R. Loeber and D.P. Farrington. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications, Inc., σελ. 211–246.
8
Санглас Н. и Касалас М. (2012) “Борба с мъжкото насилие върху ромските жени: Препоръки за предотвратяване,
разкриване и намеса“ ,Surt. Fundació de dones. Fundació Privada, JUST/2010/DAP3/AG/1266;
6
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συγκεντρώσετε γνώσεις σχετικά με τους πολιτισμικούς κανόνες στην κοινότητα, τις αποδεκτές
συμπεριφορές, τις προσδοκίες για τον ρόλο των φύλων κλπ.
Χρήση και ανάπτυξη των πόρων της κοινότητας. Τα άτυπα κανάλια επικοινωνίας μέσα στην κοινότητα
είναι ο πιο αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος διάδοσης πληροφοριών μέσα στις κοινότητες των Ρομά.
Από την άλλη, η έμφυλη βία είναι ανάμεσα στα θέματα που προστατεύονται προσεκτικά από ξένους ως
προς την κοινότητα ανθρώπους. Κάθε είδους εξωτερική παρέμβαση δεν γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται.
Γι’ αυτό τον λόγο η μέθοδος POL προβλέπει την εμπλοκή νέων ανθρώπων από την κοινότητα με ισχυρή
ηγετική δυνατότητα ώστε να γίνουν εκπαιδευτές των συνομηλίκων τους και να εμπλακούν δυναμικά στην
διάδοση του μηνύματος για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσα στα δικά τους κοινωνικά δίκτυα.
Ομαδική εκπαίδευση. Η εμπειρία του Ιδρύματος Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Βουλγαρία δείχνει
ότι η εργασία σε ομάδες (12-15 συμμετεχόντων) που έχουν επιλεγεί εξαιτίας των κοινών τους
χαρακτηριστικών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εργασίας στις κοινότητες των Ρομά για να αλλάξουν
συμπεριφορές και να οικοδομηθούν δεξιότητες ζωής. Από την άλλη μεριά, η κατάρτιση σε θέματα έμφυλης
και ενδοοικογενειακής βίας σε ομάδες, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους σε τέτοια περιστατικά,
αναφέρεται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της βίας. Μια μελέτη από το Νορβηγικό Κέντρο για
την Μελέτη της Βίας και του Μετα-τραυματικού Άγχους αναφέρει ότι αυτού του είδους τα προγράμματα
συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές προληπτικές παρεμβάσεις για την διάδοση της γνώσης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της βίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί 9.

4. Στοιχεία της παρέμβασης
Η μέθοδος POL ως μία παρέμβαση βασισμένη στην κοινότητα στοχεύει να στρέψει το επίκεντρο
στην ευαισθητοποίηση προς παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους της έμφυλης βίας, όπως
στερεότυπα σχετικά με το φύλο και τους ρόλους που αναμένονται από άνδρες και γυναίκες, στην
αλλαγή των συμπεριφορών και στην οικοδόμηση της ικανότητας των νέων Ρομά να αποτρέψουν την
ανισότητα των φύλων και τη βία.
Η παρέμβαση POL συμπεριλαμβάνει τέσσερις φάσεις υλοποίησης, η κάθε μία από τις οποίες έχει
τους δικούς της στόχους και την δική της δομή.

9

National Action Plan Against Violence “Turning Point” (2008-2011), Norway. Στο διαδίκτυο:
http://www.gender.no/Policies_tools/Strategies_Action_plans, πρόσβαση: 12 Μαϊου, 2015
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Σχήμα 2: Φάσεις της υλοποίησης

4.1 Πριν την υλοποίηση
H βασική φιλοσοφία της POL είναι η χρήση των πόρων μιας καλά δομημένης κοινότητας. Ένας παράγοντας
που διευκολύνει την υλοποίησή της είναι ο καθορισμός της δομής της κοινότητας, των καναλιών
επικοινωνίας και των προσώπων κλειδιά στην κοινότητα αυτή. Η POL θα οικοδομηθεί αργότερα πάνω σε
αυτά τα στοιχεία και θα ενσωματώσει προσεγγίσεις από ανθρώπους που εργάζονται στην κοινότητα,
διαμεσολαβητές και μέλη της κοινότητας.
Ο βασικός σκοπός αυτής της προκαταρκτικής φάσης είναι η αναγνώριση υπο-ομάδων μέσα στην κοινότητα
που θα μπορούσαν να εμπλακούν στην παρέμβαση και να επιλέξουν POL οι οποίοι θα μπορούσαν να
ενδυναμωθούν έτσι ώστε να επηρεάσουν την αλλαγή.
4.1.1 Αναγνώριση υπο-ομάδων μέσα στην κοινότητα
Ο σχεδιασμός γι’ αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικός ειδικά για ομάδες και οργανισμούς που δεν
έχουν προηγούμενη εμπειρία στην συγκεκριμένη κοινότητα, όπου η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί για
να υλοποιηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση η προκαταρκτική διερεύνηση της κατάστασης (περίπου τρεις
μήνες) είναι εξαιρετικά σημαντική για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της παρέμβασης. Συνήθως
υπάρχουν τρεις κλασικές μέθοδοι έρευνας που εφαρμόζονται για να διεξαχθεί η προκαταρκτική
φάση για την υλοποίηση της μεθοδολογίας POL: παρατήρηση, ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις με
άτομα καλά πληροφορημένα.

Βήματα :
1.
Επιλέξτε την τοποθεσία/ κοινότητα για την παρέμβαση
2.
Κερδίστε την υποστήριξη ανθρώπων κλειδιά μέσα στην κοινότητα
3.
Μάθετε για τους κανόνες και τις συμπεριφορές μέσα στην κοινότητα
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Χώροι πρόσβασης σε νέους POL: αυτοί είναι χώροι στην γειτονιά όπου νέοι ανθρώποι συναντώνται
και περνούν χρόνο μαζί, καφετέριες, σχολεία, μπαρ (που βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν).
Πρόσβαση στον πληθυσμό στόχο
Είναι σημαντικό η παρατήρηση να πραγματοποιείται με τρόπο που να μην εκφοβίζει τα άτομα που
παρατηρούνται και να μην τα κάνει να νιώθουν ότι απειλούνται. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η
παρατήρηση να γίνεται από/ ή μαζί με μέλη της ίδιας κοινότητας.
Γνώση σχετικά με τους κανόνες και τις συμπεριφορές της κοινότητας
Ένα σημαντικό βήμα πριν τον σχεδιασμό της παρέμβασης είναι η συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών
σχετικά με τους κανόνες της κοινότητας, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την
έμφυλη βία. Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται ώστε να υπάρχει πρακτικό υλικό για την δημιουργία
ρεαλιστικών ασκήσεων όπως μελέτες περιπτώσεως και παιχνίδια ρόλων και ώστε να μπορεί να
προετοιμαστεί καλύτερα ο συντονιστής για τις συμπεριφορές που θα συντονίσει και θα πρέπει να
διαχειριστεί κατά την διάρκεια της ομαδικής εργασίας με τους POL.
Αυτές οι αξιόπιστες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσα από ομάδες εστίασης και/ή
συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά. Ανάλογα με το επίπεδο της γνώσης σχετικά με την
συγκεκριμένη κοινότητα και οι δύο μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν ή μπορεί να επιλεγεί η μία
από τις προαναφερόμενες μεθόδους για την συλλογή πληροφοριών.

Βήματα:
1.
Προσδιορίστε τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για τον σχεδιασμό της
παρέμβασης: ρόλοι των φύλων και στερεότυπα μέσα στην κοινότητα, ποια
συμπεριφορά θεωρείται βίαια και ποια όχι, ποιοι είναι οι λόγοι για την έμφυλη βία
κλπ.
2.
Διοργανώστε μια ομάδα εστίασης με εκπροσώπους της ίδιας ομάδας
στόχου- 10- 15 νέους ανθρώπους ώστε να ενημερωθείτε για τις απόψεις και τις
αντιλήψεις τους. Επικεντρωθείτε σε 5 έως 10 ανοιχτές ερωτήσεις ώστε να συλλέξετε
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.
3.
Εάν χρειαστεί, διεξάγετε συνεντεύξεις με πρόσωπα κλειδιά από την
κοινότητα πάνω στο ίδιο θέμα. Σχεδιάστε τουλάχιστον τρεις συνεντεύξεις, εάν
χρειαστεί πραγματοποιήστε και περισσότερες εκτός εάν διαπιστώσετε ότι οι
πληροφορίες αρχίσουν να επαναλαμβάνονται.

4.1.2 Επιλογή των Διαμορφωτών της Κοινής Γνώμης
Η δεύτερη βασική εργασία που είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεθοδολογίας
POL είναι η επιλογή των φυσικών διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Πέντε προσεγγίσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να γίνει αυτή η επιλογή:
1. Προτάσεις από τους ηγέτες της κοινότητας ή άτομα που δουλεύουν με την κοινότητα
2. Παρατηρήσεις μέσα στους χώρους συνεύρεσης και διασκέδασης
3. Πληροφορίες βασισμένες σε προηγούμενα προγράμματα που ο οργανισμός σας έχει
διεξάγει στην κοινότητα
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4.
5.

Συμβουλές ή έρευνα στα μέλη του πληθυσμού στόχου ώστε να βρεθεί ποιος είναι ο πιο
δημοφιλής
Συνεντεύξεις με πρόσωπα κλειδιά μέσα στην κοινότητα

Πώς να αναγνωρίσετε τους POL; Οι POL είναι τα μέλη εκείνα του πληθυσμού στόχου τα
οποία:
 Αφιερώνουν πολύ χρόνο μιλώντας με άλλους συνομηλίκους τους
 Είναι δημοφιλείς ανάμεσα στα μέλη του πληθυσμού στόχου
 Τους εμπιστεύονται οι φίλοι τους και οι συνομήλικοι τους
 Είναι πιθανόν να τους ακούσουν οι συνομήλικοί τους όταν δίνουν συμβουλές

4.1.3 Ικανότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή ομάδων POL
Δεδομένου ότι ο στόχος της εργασίας είναι μιας εις βάθος αλλαγή και η οικοδόμηση κοινωνικών
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, η ομάδα των διοργανωτών χρειάζεται να περιλάβει
τουλάχιστον έναν επαγγελματία που εξειδικεύεται στην ομαδική εργασία (ψυχολόγο, κοινωνικό
λειτουργό, παιδαγωγό με εμπειρία στην διοργάνωση διαδικασιών ομαδικής εργασίας).
4.2 Υλοποίηση
Τα βασικά καθήκοντα αυτής της φάσης είναι τα εξής:
1. Εκπαίδευση των POL στην διάδοση του μηνύματος της πρόληψης της έμφυλης βίας
2. Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους POL ότι μπορούν να τα καταφέρουν!
Παρακάτω προτείνονται δύο διαφορετικές μορφές παρέμβασης- η πρώτη απευθύνεται σε νεαρούς άντρες
και η δεύτερη σε νεαρές μητέρες.
Νεαροί άντρες διαμορφωτές της κοινής γνώμης
Η ομάδα των νεαρών αντρών POL αποτελεί ομάδα στόχο της παρέμβασης επειδή είναι οι δυνητικά θύτες. Η
βασική υπόθεση που βγήκε από τα focus groups και τις πιλοτικές συνεδρίες είναι ότι υπάρχουν πολύ
ισχυρές προσδοκίες και πολύ ισχυρή πίεση από την κοινότητα στους νεαρούς άνδρες, ώστε αυτοί να
αποδείξουν τον ανδρισμό τους και να υπερασπίσουν την ανώτερη θέση τους στις πρώτες σχέσεις τους και
στη νεαρή οικογένειά τους μέσω της δύναμης, του ελέγχου και της φυσικής επιβολής.
Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης με τους νεαρούς άντρες POL είναι να τους κάνει να σκεφτούν και να
δράσουν εναλλακτικά σε σχέση με αυτές τις προσδοκίες και τους βοηθήσει να αποκτήσουν εναλλακτικές
συμπεριφορές (διαφορετικές από την βία ενάντια στη σύντροφο τους) και αντιδράσεις ώστε να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προσδοκίες που υπάρχουν απέναντί τους. Αυτά τα προσωπικά
επιτεύγματα αναμένεται να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους "προσωπικής ανάπτυξης"
των συνεδριών. Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας κατευθύνεται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους POL να διαδώσουν το μήνυμα στα κοινωνικά τους δίκτυα με την
προσδοκία ότι αυτό θα επηρεάσει τους κοινωνικούς κανόνες και τις συμπεριφορές.
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Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της παρέμβασης είναι πολύ σημαντικό να γίνουν σεβαστές οι ακόλουθες
προϋποθέσεις για την επιλογή:
1/ οι νέοι άνδρες θα πρέπει να έχουν τις δικές τους εμπειρίες πάνω στις ερωτικές σχέσεις και να
μπορούν να σκεφτούν πάνω σε αυτές. Αυτή η προϋπόθεση σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να είναι από 16 χρονών και πάνω.
2/ ο POL δεν θα πρέπει να είναι γνωστός ως ένας επιθετικός άνθρωπος με προϊστορία βίαιων
επεισοδίων απέναντι στην οικογένεια ή στα μέλη της κοινότητάς του.

Περιεχόμενο της μεθόδου POL. Εκπαιδευτικές συνεδρίες

Συνεδρία
1

Συνεδρία 1. Ενδυνάμωση των POL και δέσιμο της ομάδας
Στόχος της συνεδρίας:
Στόχος της συνεδρίας είναι να ενδυναμώσει τους POL, να παρέχει πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τους στόχους του και να δέσει την ομάδα. Στόχος είναι επίσης η
εισαγωγή στο ζήτημα της έμφυλης βίας.

Η ενδυνάμωση των POL είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για την επιτυχημένη υλοποίηση της
παρέμβασης αλλά επίσης και για να κινητοποιηθούν οι νεαροί να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και να
εργαστούν για να αλλάξουν τους κανόνες μέσα στην κοινότητα. Καθώς η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί για
να υλοποιηθεί μέσα σε μερικούς μήνες και απαιτεί ενεργό συμμετοχή των νεαρών, αυτό το κομμάτι έχει
ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της παρέμβασης.
Μια επιπλέον δυσκολία στην κινητοποίηση νεαρών ανδρών είναι ότι πολύ συχνά δεν θεωρούν ότι
υπάρχει πρόβλημα και πιστεύουν ότι το να είναι επιθετικοί, βίαιοι ή κυρίαρχοι είναι ένα κομμάτι του
ρόλου του άντρα στην κοινότητα και ιδιαίτερα στην οικογένεια. Αυτές οι αντιλήψεις για τον ρόλο ενός
επιτυχημένου άνδρα εμποδίζει τους νεαρούς να καταλάβουν την ανάγκη αλλαγής των κοινωνικών
προτύπων και να καταλάβουν τον ρόλο τους στην διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού.
Η ιεραρχία μέσα στην ομάδα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δυναμικής της ομάδας των νεαρών
αντρών. Για να μπορέσει να δεθεί καλά η ομάδα και να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, η πρώτη
συνεδρία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη αυτών των δύο σημαντικών στόχων.
Βασικά μηνύματα:
1. Επιλέχτηκες γιατί η γνώμη σου μετράει στους φίλους σου
2. Μπορείς να κάνεις την διαφορά
3. Η ομάδα είναι ένας ασφαλής χώρος όπου μπορείτε να συζητήσετε διάφορα θέματα και
να δοκιμάσετε να κάνετε καινούρια πράγματα

Συνεδρία
2
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Συνεδρία 2. Το πρόσωπο της βίας
Στόχος της συνεδρίας:
Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων ανδρών σχετικά με το θέμα της βίας

Μέσα από την εξερεύνηση του θέματος της βίας, η ομάδα δημιουργεί το πλαίσιο των προτύπων μέσα
στην κοινότητα σε σχέση με την έμφυλη βία που θα πρέπει να αλλάξουν μέσα από την παρέμβαση.
Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες μορφές βίας διευρύνει τον ορισμό της και φωτίζει πολύ
σημαντικές αλλά δύσκολα αναγνωρίσιμες μορφές βίας όπως η συναισθηματική/ ψυχολογική βία και η
σεξουαλική βία.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας στην δεύτερη συνεδρία είναι η εισαγωγή του θέματος μέσα
από ατομικές συζητήσεις και η έμφαση στον ατομικό ρόλο του κάθε POL στην αλλαγή των προτύπων της
κοινότητας σχετικά με την έμφυλη βία. Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης συνεδρίας οι POL καλούνται να
κάνουν την πρώτη τους άσκηση σε σχέση με τις επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να
διαδώσουν το μήνυμα της μη βίας μέσα στη κοινότητα.
Βασικά μηνύματα:
1. Η βία είναι μια συμπεριφορά που την έχουμε μάθει
2. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βίας
3. Βία δεν σημαίνει μόνο φυσική επιθετικότητα

Συνεδρία 3. Κατανοώντας τον κύκλο της βίας
Στόχος της συνεδρίας: Η οικοδόμηση της πρόθεσης για αλλαγή

Συνεδρία
3

Η συνεδρία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους POL να κατανοήσουν ότι η βία είναι μια συμπεριφορά που
την έχουμε μάθει και που συνήθως αναπαράγει μοντέλα που παρατηρούμε στην οικογένεια ή στο άμεσο
περιβάλλον του παιδιού (νεαρού άντρα). Αυτά τα μοντέλα είναι ένα σημαντικό μέρος των
συμπεριφορών των νέων ανθρώπων που δεν έχουν άλλα παραδείγματα επιτυχημένης υλοποίησης των
προσδοκιών της κοινωνίας σχετικά με τον ρόλο των φύλων. Ο κύκλος της βίας αντιπροσωπεύει την σχέση
μεταξύ των μηχανισμών εξουσίας και ελέγχου (βίας) που έχουν χρησιμοποιηθεί ενάντια στον νέο άντρα
στο παρελθόν ή στο παρόν και των δικών του βίαιων αντιδράσεων.
Ο δεύτερος βασικός στόχος της συνεδρίας είναι να προσδιοριστούν τα δίκτυα των συμμετεχόντων
φτιάχνοντας μια λίστα των φίλων τους σε ένα κομμάτι χαρτί. Κάθε POL αναμένεται να μιλήσει και να
διαδώσει τις πληροφορίες που έμαθε κατά την διάρκεια των συνεδριών με κάθε άτομο που
περιλαμβάνεται στην λίστα των προσωπικών του επαφών και να αναφέρει στην ομάδα τις αντιδράσεις
τους και τα σχόλια που έγιναν από αυτούς κατά την διάρκεια αυτών των συζητήσεων.
Βασικά μηνύματα:
1. Η βία είναι μια συμπεριφορά που την έχουμε μάθει
2. Η έμφυλη βία βασίζεται πάνω στις προσδοκίες για τις σχέσεις των φύλων
3. Το να είσαι βίαιος δεν σημαίνει ότι είσαι αρρενωπός
4. Ένας άντρας ξέρει τι σημαίνει «όχι» και ξέρει να αντιδράει όταν μια γυναίκα αρνείται την
βοήθεια/ την προσοχή/ την αγάπη του.

Συνεδρία
4
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Συνεδρία 4. Η βιολέτα (λουλούδι) και η βία
Στόχος της συνεδρίας: Προγραμματισμός της αλλαγής

Αυτή η συνεδρία εστιάζει στο πώς μπορεί να προγραμματιστεί η αλλαγή με έμφαση στη σκέψη και στην
αντίδραση με εναλλακτικό τρόπο σε σχέση με τις κοινωνικές προσδοκίες (κάντο σαν άντρας). Αυτή η
συνεδρία δίνει έμφαση στην διεύρυνση της λίστας με τις προσδοκίες σχετικά με το ρόλο του άντρα και
στην προσθήκη κάποιων θετικών συμπεριφορών σχετικά με αυτό το ρόλο.
Κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαφωτιστούν ως
το πώς μπορούν να προγραμματίσουν συνειδητά μια μη-βίαια συμπεριφορά και να γνωρίσουν
εναλλακτικές αντιδράσεις και πρότυπα. Στα πλαίσια της συνεδρίας, κάτω από την καθοδήγηση των
συντονιστών οι POL θα ανακαλύψουν μαζί ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να
είσαι άντρας/ γυναίκα στην κοινότητα των Ρομά.
Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας αφορά την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι συντονιστές
δείχνουν στην ομάδα πώς να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν μια συζήτηση πάνω στο θέμα. Οι
συμμετέχοντες εξασκούνται ανά ζευγάρια στο πώς να επικοινωνήσουν το μήνυμα του προγραμματισμού
της αλλαγής με τους συνομηλίκους τους.
Βασικά μηνύματα:
1. Υπάρχει τρόπος για να εκφράσεις συναισθήματα με έναν μη βίαιο τρόπο
2. Κάθε άτομο στη ζωή του έχει δεχτεί επιθετικότητα/ βία- όλοι ξέρουμε πώς αισθάνεται
το θύμα
3. Το να είναι κανείς βίαιος δείχνει αδυναμία και όχι δύναμη
4. Η επιθετικότητα και ο θυμός μπορούν να ελεγχθούν

Συνεδρία 5. ΕΞΥΠΝΟΣ άνδρας (Ρομά);
Στόχος της συνεδρίας:
Συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοέλεγχος ως έκφραση ανδρισμού
Η συνεδρία χτίζεται πάνω σε δύο βασικά στοιχεία- εργασία πάνω στον προγραμματισμό της αλλαγής με
έμφαση στη μη-βίαια συμπεριφορά (έκφραση των συναισθημάτων με ένα θετικό τρόπο και έλεγχος του
θυμού) και χτίσιμο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των POL.
Συνεδρία
5

Κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς το πώς
μπορούν να πετύχουν την αλλαγή προγραμματίζοντας συνειδητά μη-βίαια συμπεριφορά και να μάθουν
για εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης και πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίας, με την
καθοδήγηση των διοργανωτών, οι POL εξετάζουν μαζί σε ποιες καταστάσεις συμβαίνει η έμφυλη βία,
εάν υπάρχει και ποια είναι η σχέση μεταξύ συναισθημάτων και βίας και συζητούν ποια είναι τα θετικά/
αρνητικά συναισθήματα και πώς αυτά μπορούν να εκφραστούν.
Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι
διοργανωτές δείχνουν στην ομάδα πώς να ξεκινήσουν και πώς να αναπτύξουν μια συζήτηση πάνω στο
θέμα. Οι συμμετέχοντες εξασκούνται σε ζευγάρια ως προς το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν το
μήνυμα της αλλαγής στους συνομηλίκους τους,.

Βασικά Μηνύματα:
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1. Υπάρχει τρόπος για να εκφραστούν συναισθήματα με μη-βίαιο τρόπο
2. Το να είναι κανείς βίαιος δείχνει αδυναμία και όχι δύναμη
3. Η επιθετικότητα και ο θυμός μπορούν να ελεγχθούν

Συνεδρία
6

Συνεδρία 6. Η διαφήμιση
Στόχος της συνεδρίας: η αλλαγή των συμπεριφορών

Αυτή η συνεδρία στοχεύει να ενθαρρύνει τους POL να συνεχίσουν να εργάζονται για να αλλάξουν τις
συμπεριφορές ενάντια στην έμφυλη βία στα κοινωνικά τους δίκτυα βοηθώντας τους φίλους τους να
υιοθετήσουν νέα εναλλακτικά μοντέλα συμπεριφοράς στις δικές τους σχέσεις στη βάση του σεβασμού
για τη γυναίκα και την εκτίμηση των αρετών της και της συνεισφοράς της στην οικογένεια.
Βασικά μηνύματα:
1. Κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή
Νεαρές γυναίκες διαμορφωτές της κοινής γνώμης
Οι νεαρές γυναίκες POL αποτελούν στόχο της παρέμβασης γιατί είναι η ομάδα που είναι περισσότερο
εκτεθειμένη στο ρίσκο της έμφυλης βίας μέσα στη κοινότητα. Το βασικό συμπέρασμα που βγήκε από τις
πιλοτικές συνεδρίες και τα focus groups είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές προσδοκίες και πίεση από την
κοινότητα προς τις νεαρές γυναίκες να υπακούν τους συζύγους τους σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς
τους και να αποδέχονται διάφορες εκφράσεις εξουσίας και ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της βίας.
O βασικός σκοπός της εκπαίδευσης με νεαρές γυναίκες POL είναι να τις κάνει να σκεφτούν και να δράσουν
με εναλλακτικό τρόπο σε σχέση με τις προσδοκίες, να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι η βία εναντίον τους
δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και ότι οι νεαρές γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις
διαφορετικές εκδηλώσεις της βίας και να μην τις αποδέχονται ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της σχέσης.
Αυτά τα προσωπικά επιτεύγματα αναμένεται να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους
"προσωπικής ανάπτυξης" των συνεδριών. Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας κατευθύνεται στην ανάπτυξη
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στις POL να διαδώσουν το μήνυμα στα κοινωνικά τους
δίκτυα με την προσδοκία ότι αυτό θα επηρεάσει τους κοινωνικούς κανόνες και τις συμπεριφορές μέσα στη
κοινότητα.
Για να υλοποιηθεί η παρέμβαση με επιτυχία, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1/ οι νεαρές μητέρες είναι περισσότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
το πρωί (πριν το μεσημέρι), όταν θα έχουν τελειώσει τις οικιακές τους εργασίες και είναι
περισσότερο πιθανό να έχουν χρόνο να επισκεφτούν το κοινοτικό κέντρο. Άλλη επιλογή είναι να
διοργανώσετε τις συνεδρίες νωρίς το μεσημέρι αλλά μόνο εάν τα μωρά τους δεν κάνουν το
μεσημεριανό τους ύπνο.
2/ συνήθως οι νεαρές μητέρες Ρομά είναι πολύ πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν σε παρόμοιες
δραστηριότητες όταν υπάρχει η επιλογή τα παιδιά τους να βρίσκονται κοντά κατά την διάρκεια των
συνεδριών. Συνίσταται ανεπιφύλακτα να διοργανωθεί κατά την διάρκεια των συνεδριών του POL και
μια ομάδα όπου τα παιδιά να μπορούν να παίζουν.
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3/ Είναι πολύ σημαντικό οι POL να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους ΔΕΝ είναι να προτείνουν λύσεις ή
να συμβουλεύσουν τα θύματα της βίας αλλά να βοηθήσουν τις νεαρές γυναίκες από την κοινότητα
να καταλάβουν ότι ο σκοπός της βίας είναι πολύ ευρύτερος από την φυσική επιθετικότητα καθώς
και να τις βοηθήσουν να καταλάβουν καλύτερα το ρόλο τους και τις ευκαιρίες στη σύγχρονη
κοινωνία.

Περιεχόμενο της μεθόδου POL. Εκπαιδευτικές συνεδρίες
Συνεδρία 1. Εσύ και αυτή
Στόχος της συνεδρίας: Παροχή πληροφοριών
Στόχος της συνεδρίας είναι να ενδυναμώσει τους POL και να παρέχει πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τους στόχους του. Στόχος είναι επίσης η εισαγωγή στο ζήτημα της έμφυλης
βίας.
Η άμεση εμπλοκή με το θέμα της βίας δεν συνίσταται, κυρίως επειδή οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ
ευαίσθητοι σε αυτό και επειδή αποφεύγουν να σχολιάζουν τραυματικές εμπειρίες που έχουν
ζήσει ή στις οποίες έχουν παρευρεθεί. Για να τους τραβήξουν την προσοχή και να τους συνδέσουν
με τα βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν, οι διοργανωτές δίνουν έμφαση στις πρώτες αγάπες,
τις σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, τους ρόλους των φύλων, τους ερωτικούς ρόλους.
Συνεδρία
1

Βασικό καθήκον των διοργανωτών είναι να βοηθήσει την κατανόηση και τη γνώση της ομάδας σχετικά με
το θέμα της βίας. Βασισμένη στις οδηγίες των διοργανωτών, η ομάδα εξερευνάει τις συνδέσεις που
σχετίζονται με το θέμα της «βίας». Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βίας;
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι διοργανωτές δίνουν πληροφορίες για το πρόβλημα- έμφυλη βία.
Ορισμός της βίας μέσα σε μια σχέση και έξω από αυτή.
Βασικά μηνύματα:
1. Επιλέχτηκες γιατί η γνώμη σου μετράει στους φίλους σου
2. Μπορείς να κάνεις την διαφορά
3. Η βία δεν αποτελεί έκφραση οικειότητας
Συνεδρία
2

Συνεδρία 2. Η βιολέτα και η βία
Στόχος της συνεδρίας: να εργαστούμε με τις συμπεριφορές

Οι συντονιστές συνεχίζουν το θέμα που σχετίζεται με την έμφυλη βία. Μια ομάδα προσκαλείται να
σκεφτεί σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται η βία. Η έμφαση πρέπει
να δοθεί στα συναισθήματα του θύματος της βίας- κατά την διάρκεια και έπειτα από την βίαια πράξη.
Ποιοι είναι οι κανόνες της κοινότητας- ποιες συμπεριφορές γίνονται ανεκτές και αποδεκτές και ποιες όχι.
Το ποιο σημαντικό καθήκον των συντονιστών είναι να εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο η βία
επικοινωνείται μέσα στην κοινότητα, πώς μιλούν οι άνθρωποι γι' αυτή; Τι λένε- παραδείγματα.
Η δεύτερη βασική δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτή τη συνεδρία είναι η αναγνώριση των δικτύων των
φυσικών ηγετών γράφοντας μια λίστα με τα ονόματα των φίλων τους σε μια κόλλα χαρτί. Κάθε POL θα
πρέπει να μιλήσει και να διαδώσει τις πληροφορίες που θα μάθει κατά την διάρκεια των συνεδριών σε
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κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στην λίστα των επαφών του και να αναφέρει πίσω στην ομάδα τις
αντιδράσεις και τα σχόλια που έγιναν από αυτούς κατά την διάρκεια αυτών των συζητήσεων.
Βασικά μηνύματα:
1. Μια γυναίκα είναι περισσότερο ευάλωτη να γίνει θύμα βίας μέσα σε μια σχέση
2. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βίας
3. Η βία δεν ισοδυναμεί μόνο με φυσική επιθετικότητα αλλά καμία μορφή δεν είναι
αποδεκτή
Συνεδρία
3

Συνεδρία 3. Υπερ (ΡΟΜΑ) -άνδρας ≠ υπερ (ΡΟΜΑ)- γυναίκα
Πώς είναι να είσαι άνδρας/ πώς είναι να είσαι γυναίκα;
Στόχος της συνεδρίας: να χτίσει προθέσεις

Η συνεδρία χτίζεται πάνω σε δύο ουσιαστικά στοιχεία- εργασία πάνω στις προσδοκίες και τα
στερεότυπα για τον ρόλο των φύλων και χτίσιμο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των POL.
Κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους της συνεδρίας οι συμμετέχοντες προσπαθούν να βρουν
απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων και τα στερεότυπα: πώς αναμένεται να
συμπεριφερθεί ένας άνδρας/ μία γυναίκα μέσα στην κοινότητα στα πλαίσια του ζευγαριού.
Η συνεδρία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει νέες γυναίκες να εντοπίσουν ποιες προσδοκίες σε σχέση με το
ρόλο του φύλου τους θέλουν και αποδέχονται και ποιες βρίσκουν απαρχαιωμένες ή θα ήθελαν να
αλλάξουν και να προτείνουν ιδέες με τις οποίες μπορεί να συμβεί αυτό.
Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι
διοργανωτές δείχνουν στην ομάδα πώς να ξεκινήσουν και πώς να αναπτύξουν μια συζήτηση σχετικά με
το θέμα. Οι συμμετέχοντες εξασκούνται σε ζευγάρια για το πώς πρέπει να επικοινωνήσουν το μήνυμα
πρόληψης της έμφυλης βίας με τους συνομηλίκους τους.
Βασικά μηνύματα:
1. Η έμφυλη βία βασίζεται πάνω στις προσδοκίες που υπάρχουν για τους ρόλους των φύλων
2. Το να είσαι βίαιος δεν ισοδυναμεί να είσαι αρρενωπός
3. Το να είσαι «καλή γυναίκα» δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δέχεσαι κάθε συμπεριφορά από τον
σύντροφό σου
4. Το θύμα δεν πρέπει να πιστεύει ότι αξίζει τέτοια συμπεριφορά
Συνεδρία
4

Συνεδρία 4. ΕΞΥΠΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (ΡΟΜΑ)
Σκοπός της συνεδρίας: Προγραμματίζοντας την αλλαγή

Η συνεδρία χτίζεται πάνω σε δύο βασικά στοιχεία: εργασία πάνω στον προγραμματισμό της αλλαγής
με έμφαση στην αναγνώριση βίαιων καταστάσεων και χτίσιμο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των
POL.
Κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς το πώς
μπορούν να πετύχουν την αλλαγή αφενός με την αναγνώριση και την αποφυγή βίαιων καταστάσεων
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και αφετέρου με το να μην παίρνουν την ευθύνη για την επιθετική συμπεριφορά του συντρόφου
τους.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίας, με την καθοδήγηση των διοργανωτών, οι POL εξετάζουν μαζί σε
ποιες καταστάσεις συμβαίνει η έμφυλη βία, εάν υπάρχει και ποια είναι η σχέση μεταξύ
συναισθημάτων και βίας και συζητούν ποια είναι η σύνδεση μεταξύ συναισθημάτων και βίας.
Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι
διοργανωτές δείχνουν στην ομάδα πώς να ξεκινήσουν και πώς να αναπτύξουν μια συζήτηση πάνω
στο θέμα. Οι συμμετέχοντες εξασκούνται σε ζευγάρια ως προς το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν
το μήνυμα της αλλαγής στους συνομηλίκους τους,
Βασικά μηνύματα:
1.
Τα συναισθήματα δεν είναι δικαιολογία για βίαιη συμπεριφορά
2.
Το θύμα δεν έχει καμία ευθύνη για μια βίαιη πράξη και πρέπει να ζητήσει βοήθεια
εάν διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε μια βίαιη κατάσταση
Συνεδρία
5

Συνεδρία 5. Ποιος θέλω να είμαι;
Σκοπός της συνεδρίας: Χτίσιμο αυτοπεποίθησης

Η συνεδρία χτίζεται πάνω σε δύο βασικά στοιχεία: εργασία πάνω στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης
και της αποφασιστικής συμπεριφοράς των POL και χτίσιμο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των POL.
Το πρώτο μέρος της συνεδρίας αφιερώνεται στην υποστήριξη των POL να χτίσουν ικανότητες και
δεξιότητες για μια αποφασιστική συμπεριφορά- υποστήριξη θέσεων με αποφασιστικότητα και θετική
επικοινωνία.
To δεύτερο μέρος της συνεδρίας στοχεύει στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και τον ορισμό των
συνεδριών παρακολούθησης.
Βασικά μηνύματα:
- Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας
- Επιθετική αντιμετώπιση ≠ ενεργή αποφασιστικότητα
- Η αυτοπεποίθηση είναι το βασικό στοιχείο
4.3. Διατήρηση
Αυτή η φάση περιλαμβάνει 4 υποστηρικτικές συνεδρίες (διάρκειας 1,5 ώρας) που έχουν ως βασικό
στόχο να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν την διαφοροποίηση των κοινωνικών προτύπων και
πεποιθήσεων των POL.
Το βασικό στοιχείο για το κομμάτι της διατήρησης είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση διαδοχικών
κυμάτων Διαμορφωτών της Κοινής Γνώμης ώστε να βοηθηθούν να αλλάξουν τα κοινωνικά πρότυπα
ενάντια στην έμφυλη βία.
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Οι υποστηρικτικές συνεδρίες διοργανώνονται στο τέλος κάθε μήνα μετά το πέρας της κύριας
εκπαίδευσης και στοχεύουν να υποστηρίξουν τους POL στην αποστολή τους. Η ομάδα
συγκεντρώνεται- οι POL μοιράζονται την εμπειρία τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν όταν
μίλησαν με τους συνομηλίκους τους γι’ αυτό το θέμα.
Η δομή της συνεδρίας είναι παρόμοια με τις συνεδρίες από την φάση της υλοποίησης αλλά
επικεντρώνεται μόνο στις αναφορές από τις συζητήσεις που έγιναν με τους φίλους από το
κοινωνικό δίκτυο: στις βασικές προκλήσεις και στα προσδοκώμενα επιτεύγματα από κάθε έναν από
τους POL στην διάρκεια της περιόδου και σε προτάσεις ως το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι
συζητήσεις για να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
4.4. Αξιολόγηση
Ο κύριος ρόλος της φάσης της αξιολόγησης είναι η μέτρηση της προόδου. Η αποτελεσματικότητα
της μεθόδου POL μετράται με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους.
Η ποσοτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τον σκοπό και την ένταση της παρέμβασης. Κατά την διάρκεια της
περιόδου εφαρμογής οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν με τους φίλους τους πάνω στα θέματα της
παρέμβασης. Ο ποσοτικός δείκτης για την επιτυχή υλοποίηση είναι ο αριθμός των συζητήσεων που έχουν
γίνει με τα μέλη των κοινωνικών τους δικτύων την συγκεκριμένη περίοδο.
Η ποιοτική αξιολόγηση σχετίζεται με την αλλαγή σε δύο στοιχεία:
- Αλλαγή στη συμπεριφορά– κατά την διάρκεια της παρέμβασης οι ηγέτες μιλάνε για τις
συζητήσεις που είχαν με τους φίλους τους σχετικά με την αλλαγή στην συμπεριφορά η οποία
είναι ενδεικτική για την αλλαγή σε όλο το κοινωνικό τους δίκτυο.
- Η δυναμική της ομάδας: κατά την διάρκεια της φάσης της διατήρησης πραγματοποιείται μια
επαγγελματική ανάλυση για την πρόοδο ολόκληρης της ομάδας και κάθε ενός από τους
συμμετέχοντες ξεχωριστά.
- “Ημερολόγια εκπαιδευτή“ θα συμπληρωθούν από τους διοργανωτές της ομάδας με σκέψεις
πάνω στην βασική ανάπτυξη της διαδικασίας και της δυναμικής της ομάδας. Τα ημερολόγια του
εκπαιδευτή θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς εσωτερικής αξιολόγησης
του προγράμματος.
.
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Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαιδευτικών- Ομάδες POL με νεαρούς άνδρες
(παραδείγματα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών συνεδριών- χρονοδιάγραμμα, θέματα, μέθοδος, τίτλο
ασκήσεων (αλλά όχι αναλυτική παρουσίαση των ασκήσεων)
Συνεδρία
1

Ενδυνάμωση των ηγετών και συνοχή της ομάδας

Ν

Θέμα

Χρόνος

1

Έναρξη του σεμιναρίου
Γιατί είστε εδώ;
Ενδυνάμωση των ηγετών
Παρουσίαση
των
εγγράφων
συναίνεσης
Ομαδικό συμβόλαιο και κανόνες της
ομάδας
Γνωριμία:
(1) Η ιστορία του ονόματός μου
(2) Ο κύκλος των αγαπημένων μου
πραγμάτων

10 λεπτά

2
3
4
5

υλικά

15 λεπτά.
15 λεπτά

Εκτυπωμένα έντυπα συναίνεσης

10 λεπτά
40 λεπτά.

Χαρτί A4, στυλό, υλικό για ζωγραφική

Διάλλειμα– 30 min.
Ν

Θέμα

Χρόνος

6

Δραστηριότητες για την συνοχή της
ομάδας
(1) Η γάτα και το ποντίκι
(2) Μπες στον κύκλο
Εργασία με τις προσδοκίες
«Το δέντρο των προσδοκιών»

40
λεπτά.

7

8

9

20
λεπτά.

Πληροφοριακό Μέρος
10
Κάποια γεγονότα σχετικά με την λεπτά.
έμφυλη βία
Κλείσιμο Συνεδρίας
10 λεπτά
Πώς αισθάνομαι στο τέλος της
πρώτης συνάντησης, τι θα πάρω σπίτι
Ενότητα
2
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Το πρόσωπο της βίας

υλικά

(1)
(1)
Χρωματιστά
post-it
(2
για
κάθε
συμμετέχοντα),
Πίνακας παρουσιάσεων με ζωγραφισμένο
ένα δέντρο
(2)
Φύλλο Εργασίας 2. Βασικές Πληροφορίες

Ν

Θέμα

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

2.

Χρόνος

10
λεπτά.
Ορίζοντας τη βία και τις μορφές της 45
βίας
λεπτά
Ομαδικές συζητήσεις 2 σταδίων
Παιχνίδι
30
Οι τέσσερις γωνιές της βίας
λεπτά.

υλικά

Πίνακας παρουσιάσεων/ μαρκαδόροι
(2)
Φύλλο Εργασίας 3. Διαφορετικοί τύποι βίας
Οδηγός (Καλή Πρακτική 1)
SPI Forschung gGmbH

Διάλειμμα – 30 min.
3.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

4.

Συζήτηση για κάθε τύπο βίας

5.

Δεξιότητες Επικοινωνίας:
(1) Επίδειξη
(2) Οδηγίες για εργασία
Κλείσιμο της συνεδρίας

6.

Ενότητα
3

20
λεπτά.
40
λεπτά.
20
λεπτά

Φύλλο Εργασίας 5. Παράδειγμα έναρξης
μιας συζήτησης με ένα φίλο

10
λεπτά.

Κατανοώντας τον κύκλο της βίας

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

20 λεπτά.

2.

Ανατροφοδότηση από τις πρώτες 20 λεπτά.
συζητήσεις
Κατανόηση του κύκλου της βίας
50 λεπτά.

3.

Φύλλο Εργασίας 4. Μελέτες Περίπτωσης

υλικά

(2)
Φύλλο Εργασίας 6. Ερωτήσεις

Διάλειμμα – 30 min.
4.
5.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης – 10 λεπτά.
Stop
Επικοινωνιακές Δεξιότητες
70 λεπτά
(1) Παιχνίδι Ρόλων
H προέλευση της βίας
(2) Καταιγισμός ιδεών
(3) Επανάληψη του παιχνιδίου
ρόλου (προαιρετικά).
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Οδηγός (Καλή Πρακτική 1)
SPI Forschung gGmbH
Φύλλο Εργασίας 7. Η περίπτωση του
Assenovgrad

6.

(1)
Ατομική εργασίας
Προετοιμασία της λίστας επαφών
των φίλων
(2) Συζήτηση πάνω στα βασικά
μηνύματα αυτής της συνεδρίας και
στο πώς αυτά μπορούν να
μεταφερθούν στους φίλους μας
Κλείσιμο της συνεδρίας
10 λεπτά

Ενότητα
4

Η Βιολέτα και η Βία

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά.

2

Ανατροφοδότηση
από
τις 20 λεπτά.
συζητήσεις με φίλους
Ομαδική Συζήτηση
20 λεπτά.
Μην μπλέκετε την βία με την
αγάπη!
Καταστάσεις σε μια σχέση
20 λεπτά.

3.

4.

Υπόδειγμα λίστας επαφών

υλικά

Φύλλο Εργασίας 8. Πώς αισθάνεται η
σύντροφός μας
(2)
Φύλλο Εργασίας 9. Καταστάσεις σε μια
σχέση

Διάλειμμα - 30 λεπτά
Ν

Θέμα

Χρόνος

υλικά

5.

Δράσε ως άνδρας/ Δράσε ως γυναίκα

40 λεπτά

(2)

6.

Εργασία σε μικρές ομάδες πάνω σε 20 λεπτά.
μία περίπτωση:

Φύλλο Εργασίας 10. Δράσε ως άνδρας/
Δράσε ως γυναίκα

7.

Επικοινωνιακές δεξιότητες
(1) Οδηγίες για εργασία
(2) Επίδειξη
(3) Παιχνίδι ρόλων σε ομάδες
Κλείσιμο της συνεδρίας

Φύλλο Εργασίας 11. Παράδειγμα
Διαλόγου

8.
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50 λεπτά.

10 λεπτά.

Ενότητα
5

ΕΞΥΠΝΟΣ Άνδρας (Ρομά)

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.

Ανατροφοδότηση για τις συζητήσεις

20 λεπτά

3.

Έκφραση συναισθημάτων

40 λεπτά

υλικά

(2)
Φύλλο
Εργασίας
Συναισθημάτων

12.

Έκφραση

Διάλειμμα – 30 λεπτά
4.
5.

6.

7.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης
Πώς
αισθάνομαι
όταν
είμαι
θυμωμένος/ Τι κάνω όταν είμαι
θυμωμένος
Επικοινωνιακές Δεξιότητες
(1) Οδηγίες για εργασία
(2) Επίδειξη από τους διοργανωτές
(3) Παιχνίδι Ρόλων
Κλείσιμο της συνεδρίας

Ενότητα
6

10 λεπτά
30 λεπτά

10 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 13. Παράδειγμα
διαλόγου: Έκφραση αρνητικών
συναισθημάτων

10 λεπτά

Η διαφήμιση

Ν

Θέμα

Χρόνος

υλικά

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.

Ανατροφοδότηση για τις συζητήσεις

20 λεπτά

3.

Δημιουργική Δραστηριότητα: Το
φυλλάδιο
(1) Προετοιμασία του
φυλλαδίου
(2) Συζήτηση στην τάξη

60 λεπτά

Υλικά: υλικά ζωγραφικής,
περιοδικά με φωτογραφίες

40 λεπτά

Φύλλο Εργασίας
αντίστροφη μέτρηση

ψαλίδια,

Διάλειμμα – 30 λεπτά
4.

Η τελική αντίστροφη μέτρηση
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14:

Η

τελική

5.

Πιστοποίηση των συμμετεχόντων και 20 λεπτά
ομαδική φωτογραφία
Ορισμός της ημερομηνίας και του 5 λεπτά
χρόνου για την πρώτη συνάντηση
διατήρησης
Τελικός κύκλος
5 λεπτά

6.

7.

Πιστοποιητικά

Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαιδευτικών συνεδριών- Ομάδες POL με νέες γυναίκες
(παραδείγματα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών συνεδριών- χρονοδιάγραμμα, θέματα, μέθοδος, τίτλο
ασκήσεων (αλλά όχι αναλυτική παρουσίαση των ασκήσεων)
Ενότητα
1

ΑΥΤΟΣ και Αυτή

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Έναρξη του σεμιναρίου
Γιατί είστε εδώ;
Ενδυνάμωση των ηγετών
Παρουσίαση
των
εγγράφων
συναίνεσης
Παιχνίδι Γνωριμίας
Ή ιστορία του ονόματός μου
Ομαδικό συμβόλαιο και κανόνες της
ομάδας
Εργασία με τις προσδοκίες
„Το δέντρο των προσδοκιών“

10
λεπτά
5 λεπτά
15
λεπτά
20
λεπτά
10
λεπτά
20
λεπτά

2
3
4
5
6

υλικά

Εκτυπωμένα έντυπα συναίνεσης
Χαρτί A4, στυλό, υλικά ζωγραφικής
Πίνακας παρουσιάσεων
Χρωματιστά post-it (2 ανά συμμετέχοντα)
Πίνακας παρουσιάσεων με ζωγραφισμένο
ένα δέντρο

Διάλειμμα – 30 min.
Ν

Θέμα

Χρόνος

υλικά

7

Εσύ και αυτή- η πρώτη σχέση.
Ομαδική συζήτηση- κολάζ
Πληροφοριακό μέρος
Κάποια γεγονότα σχετικά με την
έμφυλη βία
Άσκηση 2 βημάτων: Ορισμός της βίας
και είδη βίας

20
λεπτά
5 λεπτά

Νέα,
περιοδικά,
άσπρος
πίνακας
παρουσιάσεων, ψαλίδι, κόλλα
Φύλλο Εργασίας 1. Βασικές Πληροφορίες

45
λεπτά

Φύλλο Εργασίας 2. Τα είδη της βίας

Παιχνίδι: Βία – σωστό ή λάθος

15
λεπτά.

Φύλλο Εργασίας 3. Δηλώσεις σχετικά με την
έμφυλη βία

8

9

10
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11

Κλείσιμο της Συνεδρίας

Ενότητα
2

10
λεπτά.

Η Βιολέτα και η βία

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.
3.

Εισαγωγή στο θέμα
5 λεπτά
Εκδηλώσεις της βίας
30 λεπτά
(1) Εργασία σε μικρές ομάδες
(2) Συζήτηση
Ομαδική Συζήτηση
30 λεπτά
Μην μπλέκετε τη βία με την
αγάπη!
Πληροφοριακό μέρος
20 λεπτά
Ο κύκλος της βίας. Συνέπειες της
έμφυλης βίας

4.

5.

υλικά

Σημειώσεις. Ο κύκλος της βίας
Φύλλο Εργασίας 4. Ο κύκλος της βίας

Διάλειμμα – 30 min.
6.
7.

8.

9.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης
Άποψη
(1) Εργασία
με
μελέτες
περίπτωσης
(2) ομαδική συζήτηση
(3) πιθανές απαντήσεις
Επικοινωνιακές δεξιότητες
(1) επίδειξη
(2) βασικοί κανόνες
Κλείσιμο της συνεδρίας

Ενότητα
3

10 λεπτά
20-35 λεπτά

20 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 7. Έναρξη μιας
συζήτησης
Φύλλο Εργασίας 8. Βασικοί κανόνες

10 λεπτά

Υπερ (ΡΟΜΑ) -άνδρας ≠ υπερ (ΡΟΜΑ)- γυναίκα

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.

Ανατροφοδότηση από τις πρώτες 20 λεπτά
συζητήσεις
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Φύλλο
Εργασίας
5.
Μελέτες
περίπτωσης
Φύλλο Εργασίας 6. Πιθανά σχόλια

υλικά

3.

Εισαγωγή στο θέμα: Η οικογένεια
Η τυπική οικογένεια Ρομά- χτίζοντας
μια μελέτη περίπτωσης

20 λεπτά

Πίνακας Παρουσίασης

Διάλειμμα – 30 λεπτά
4.
5.

6.

7
8

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης
Εισαγωγή στο θέμα: Η έμφυλη βία δεν
είναι αποδεκτή!
Πώς μπορούμε να κάνουμε τη
διαφορά;
Επικοινωνιακές Δεξιότητες
(1) Επίδειξη από τους διοργανωτές
(2) Παιχνίδι ρόλων σε ομάδες
(3) Οδηγίες για Εργασία
Ατομική Εργασία: προετοιμασία της
λίστας επαφών των φίλων
Κλείσιμο της συνεδρίας

Ενότητα
4

10 λεπτά
10 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 9. Εφτά λόγοι για τους
οποίους η έμφυλη βία δεν είναι
αποδεκτή

60 λεπτά

Φύλλο Εργασίας
συζήτησης

10 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 6. Λίστα Επαφής

ΕΞΥΠΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Ρομά

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.

Ανατροφοδότηση για τις συζητήσεις

20 λεπτά

3.

Βίαιες Καταστάσεις
Πώς να τις αναγνωρίσετε;

60 λεπτά

υλικά

Φύλλο Εργασίας 11. Καταστάσεις σε μια
σχέση

Διάλειμμα – 30 λεπτά

6.

7.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης
Χάρτης των διαθέσιμων πόρων μέσα
και έξω από την κοινότητα
Επικοινωνιακές Δεξιότητες
(1) Επίδειξη από τους διοργανωτές
(2) Παιχνίδια ρόλων
Κλείσιμο της συνεδρίας
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Παράδειγμα

10 λεπτά

Ν

4.
5.

10.

10 λεπτά
30 λεπτά
40 λεπτά

10 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 12

Ενότητα
5

Ποιος θέλω να είμαι;

Ν

Θέμα

Χρόνος

1.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης

10 λεπτά

2.

Ανατροφοδότηση
πάνω
συζητήσεις
Πληροφοριακό Μέρος
Ενεργητική Αποφασιστικότητα
Σταχτοπούτα –
ή πώς να έχεις αυτοπεποίθηση
Ομαδική Συζήτηση

2.
3.
4.

υλικά

στις 30 λεπτά
20 λεπτά

Φύλλο Εργασίας 13. Τι είναι
ενεργητική αποφασιστικότητα

η

20 λεπτά
10 λεπτά

Διάλειμμα– 30 min.
5.
6.

7.
8.
9.

Δραστηριότητα Ενεργοποίησης
Άσκηση ολοκλήρωσης
Τι σήμαινε για εμένα η συμμετοχή σε
αυτή την εκπαίδευση
Πιστοποίηση των συμμετεχόντων
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας για τη
συνάντηση διατήρησης
Τελικός κύκλος

10 λεπτά
40 λεπτά

20 λεπτά
10 λεπτά
5 λεπτά

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και δραστηριότητες μάθησης
(1) Arsova Netzelmann T et al. (2016). Ιδέες για μια τάξη ελεύθερη από bullying. Εγχειρίδιο για
δασκάλους και προσωπικό του σχολείου που συνοδεύουν το βιβλίο LISTEN! Online:
http://listen.animusassociation.org, πρόσβαση: April 28, 2017. Σε Βουλγάρικα, Αγγλικά και
Γερμανικά
(2) Program M: Εγχειρίδιο για Νεαρούς Άνδρες. Ένα Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές και Youth
Workers, CARE International, Website: www.youngmeninitiaitive.org
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I.

Περαιτέρω Διάβασμα (Πηγές στα Αγγλικά)
(Πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό της υλοποίησης του μοντέλου)

1. GAIN, Global Intervention Network, Medical Colledge of Wisconsin, Center for AIDS Intervantion
Reaserch (CAIR), Departement of Psychiatry and Behavioural Medicine, Medical college of Wisconscin,
414-456-7700- 1-800-644-1615 (English version)

2. “On My Own Two Feet” Educational Resource Materials for use in Substance Abuse Education (1997),
ISBN No. 086387 044 9, Dept. of Education and Science, Marlborough St.,Dublin 1, Ireland
(http://www.sphe.ie/downloads/mo2f/Assertive_Communication.pdf )
3. Youth for youth, a manual for empowering young people in preventing gender-basedviolence through
peer education, © 2012, Mediterranean Institute of Gender Studies, BN 978-9963-711-10-9,
www.medinstgenderstudies.org
4.

Gender-Based Violence Training Manual, (2013), Restless development, Sierra Leone,
http://restlessdevelopment.org/file/restless-sl-gbv-training-manual-2103-14-pdf

5. Gender Matters. A manual on addressing gender-based violence affecting young people. ISBN: 978-92871-6393-6© Council of Europe, 2007 Printed in Hungary,
https://www.scribd.com/document/105299654/Gender -Matters-A-manual-onaddressing-gender-based-violence-affecting-young-people
6. Handbook. for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings (2010),
GBV AoR, UNICEF, https://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
7. Roma women‐ known and unknown Family Life And The Position Of The Woman In The Roma
Communities, RESEARCH REPORT,
http://www.euromanet.eu/upload/80/83/Research_Report_Roma_Women_engl_09___OSIRomania_.pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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